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درآمد
اکنون بسیاری از نقدهر سوسارلاستی به سرمریهدای باش از هماشه صردقاند :نربرابر
دیآمد سییرانه بان کشییویهر غنی و فقار دی سییر  0202به ده برابر این فرص ی ه دی سییر
 0592یسییاده که این خود برعث امواج مهرجرت از کشییویهر فقار گشییته اسیی

که

کشییویهر غنی آن یا پس می زنند .قطبی شییدن اقتصییرد و نرامنی شییی ی دی همه
کشییویهر باشتر شییده اس ی ب بهطوی مثر از سییر  0592تر 0202ب سییهد دیآمدپ پاش از
مرلارتپ یک دیصدپ برال دی ایرالت متحده از  02.2دیصد به  02.0دیصدپ کل جرمعه یساده
اس ی  .همینان طبگ گرایس سییر  0205سییرزمرن جهرنی کریب دی سییر  0209برلغ بر 72
دیصید از نارو کری دی ایرالت متحده دی خطر از دسی

دادن شیل براثر خودکریسرز

قرای داشتندب یر دی  02سر آینده دی کشویهر ( ASEAN-9اندونر ب مرلر ب فا اپانب
تری ند و ویتنرم)  95دیصیید نارو کری دی معرچ ینان خطر هسییتند .آسییا
زیسی

به حد بحرانی یسادهب امر برخی دول هر کریگرایِ سرمریهدایان بریگب خالف

گذشییته تمریل خود یا به تخری

آن حتر پنهرن هد نمیکنند .شییرک هر غو آسییر بر

یسرنههر و تولاد فرهنگ س طه یرفتهاند؛ سارس
هدای

به محاط

میشیود که برا منفع

بهطوی فراینده توسط شرک هر بریگ

آنهرب دول هریشرن از برانگاختن هاچ آشوب و جنگی

یو گردان ناستند و...
پس نارز به بدی ی پرتوان برا سرمریهدای حتر حارتیتر از گذشته اس  .امر دی حرلی
که بسیییاری از کشیییویهر مرکر سیییرمریه دای (به خصیییوی ایرالت متحده) هنوز
نتوانسته اند از بحران سر  0229به دیآیند و نریضریتی دی آنهر موج می زندب یعنی زمانه
عانیِ طرح و توافگ دیبریه بدیلهریی سیرزگری بر شرایط هرکشوی باش از هماشه فراهد
اسی ب دی کشیویهر مرکر اقتصیرد و سارس

باش از گذشته دی دس

یاس

افراطی

افترده اسی ی  .دی اکثر کشیییویهر پارامونی نار یر یون برزیل و یونرنب ناروهر یادی ر
مادان سیییارسییی
گشتهاند.

یا برخته اندب یر تح

فشیییریهر داخ ی و خریجیب دیری سیییردیگمی
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آیر سرمریهدایان و کریگرایان آنهر توانستهاند شرایطی بهتر برا اکثری جوامع خود
فراهد آویند؟ یر آن که توانسییتهاند انبوهپ کریگران و مردم نریاضییی یا بر افسییون یر ایعرب
همراه خود سییرزند؟ حتر دی حدپ ادعر یهبران سییارسییی آنهرب هاچکدام از اینهر به وقوع
و جواب هردو منفی اس  .دی سطح جهرنی نار هریند ابرقدیت شویو از

نپاوسته اس

پر افتردب امر جهرن بهطوی عانی به طرف یندقطبیشدن پاش مییود .اصوالً هد بنر ناس
جوامع مخرلفپ سی طه سیارسیی و اقتصرد سرمریهدای (بهخصوی جوامع پارامونی)ب
یون گذشته یک ابرقدیتپ یهبر بر نظرم سوسارلاسد دولتی داشته برشند و از لحرظ سارسی
و اقتصرد و نظرمی دی آن ذوب شوندب آن هد نظرمی که خود نتوانس

ترب آوی برشد و

فروپیرشیییاد .ترییخ نشیییرن دادب نمونه بریز آن افیرنسیییترنب که تنهر جوامعی مسیییتقل و
دموکراتاک می توانند ترب آوی برشییند و یاه توسییعه خود یا کد دید و ینج تر کنندب و
تنهر اتحردپ این ینان جوامعی ع اه س طه سارسی و اقتصرد سرمریهدای میتواند پریدای
بمیرند .حر اگر جهرن بهطوی عانی به طرف یندقطبی شیییدن پاش می یود و پامودن یاه
سیوسارلاسد دولتی به فروپرشی میانجرمدب یاه توسعه کددید و ینجترِ جوامع پارامونیب
دی جه

بدی ی ضدسرمریهدای یاس ؟

سیییمار امان می گوید برا پادا کردن این یاهب یپ برید او ازین نوسیییترل
سییهگرنه دس ی

هر

برداید :الفب برزسییرز یک سییوسییار دموکراسییی واقعی دی غرب؛ بب

احار انواع سییوسییارلاسیید برمبنر اصییولی که دی قرن باسییتد بر آن هر حرکد بود؛ پب
برزگشی

به م یگرایی مردمی دی پارامونیهر جنوب .این نوسییترل

میتوانند سییرمریهدای ِ انحصییری یا مجبوی کنند به عق
تق ال یربد .بر کرپاترلاسیید برید بهگونه ا که هسیی
ممرنع

هر تصییوی میکنند

به آن یه دی سییر  0579بود

یویریو شیید؛ نه آن یهب بر تصییوی

از تحو آنب آیزو دایید برشید .بر این همهب این آیزوهر هنوز بخشهریی بریگ

از یپ یا دی سراسر جهرن تسخار کرده اس .
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پس از آنب پاشییینهرد سیییمار امان دی بخش نتاجه گار خود این اسی ی  :یکب یپ
یادی ر دی کشیییویهر امپریرلاسییی

سیییه گرنه (ایرالت متحدهب ایوپرب ژاپن) نارز به

دیگارشدن باشتر برا سرختن یک ب وک اجتمرعی بدیل ضدانحصری داید .دوب یپ
یادی ر دی جوامع پارامونی می بریسیی
کمپرادوی بپردازد .پاشرف

به سییرختمرن یک ب وک اجتمرعی بدیلِ ضیید

سرختمرن این ب وکهر زمرنبر اس ب امر پاشرف

شترب کرفی گاردب اگر یپ یادی ر دی این جنبشهر بر قرطعا

شرک

آن میتواند

کند و به پاشبرد

آن دی یاه طوالنیِ سوسارلاسد بپردازد.

اگر ینان یاهبردهریی دیسی برشدب آیر نتاجهگار هر عنوان شده دی مقرله نرخ
اسیتثمری به سرختمرن ینان ب وک هریی و پامودن این یاه طوالنی کمک می کند؟ اهما
این بریسییی ازینیو اسی

که اگر ینان نبرشییدب دی شییرایطی که سییرمریهدای ِ بحرانزده

آسا هر بحرانهر خود یا به اکثری

مردم جهرن تحمال میکند و آنهر ینجش یا تر

میر اسییتخوان خود حس می کنندب شییرید بتوان گف

از عوامل مهدِ پاروز هر یاسیی

افراطی دی کشویهر مرکر ب و ش س هر ناروهر یادی ر دی کشویهر پارامونیب
دسی

برنداشیتن بخشیی از یپ از این گونه سردهسرز هر و نوسترل یی اس

که مقرله

نرخ استثمری نمونهوای آن اس .
نرخ استثمار
دی مقدمه مقرله نرخ اسیییتثمری می خواناد« :این ن ته که کریگران اپل  09برابرِ
کریگران نسرجی انگ سترن دی قرن نوزدهد استثمری میشوند مم ن اس

دی نگره او

شباه به یک شوخی و یر اغراقگوییِ فرد بدبان و سارهاندیش برشد که تالس داید
به هر قامتی سییرزوکریهر موجود یا زیر سییلا ببردب امر محرسییبرت این مط
پریه

بر

واقعا هر موجود دی یوند تولاد یار دیگر می گوید :نرخ اسییتثمری نه

فقط دی وضییعا

مجردپ کریگران ب ه دی یابطه نسییبیِ کری و سییرمریه و بهرهمند

هر یک از مرایر ِ تولاد سنجاده میشود».
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دی این عبریت کوترهب یند خطر بریگ وجود داید:
نخسیی ب ازین می گذیید که خالف آن یه دی صییفحه  20مقرله آمده اسیی ب از
لحرظ ع می می بریسی ی

دی محرسیییبرت انجرم گرفتهب «تفروت دسیییتمرد» دی کشیییویهر

مخت ف براسرس قدیت هدتراز خرید ()PPP = Purchasing power parity
به حسیرب می آمده اس  .ازین یو نرخ استثمری یا دی فرایند تولاد آیفونب همرن  09برابرِ
کریگران نسیرجی انگ سیترن دی قرن نوزدهد فرچ می کناد .امر ن ته اینجر اس

که اگر

ازدیرد نرخ استثمری ینان نبودب یک شوخی و یر اغراقگوییِ فرد بدبان و سارهاندیش
به مریکسیاسد ت قی می شدب یعنی ع می بودنِ کترب سرمریه یا زیر سوا می بُرد .مریکس
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
نمی شیییود جر بیر بیرال بردن بهره وی بیر انواع نوآوی هر ابرای و مدیریتی .برال بردن
بهره وی هد بیه معنر برال یفتنِ نرخ اسیییتثمری دی کریگره اسییی  .کریگره به معنر عرم
ک مهب مجموعه فعرلا هریی اسی

که به تولاد کرال و خدمتی معان می انجرمدب محرسبه

نرخ اسییتثمری برا تولاد آیفون هد بر همان معنر (کریگرهی گسییترده دی جهرن) صییویت
گرفته اس  .دی واقع اگر هر سرمریهدای دی هرکریگره مجبوی به برال بردن بهرهوی نبرشدب
گرایش نرولی نرخ سود هد یخ نمیدهد .این گرایش به دلال محدود بودن قرب ا کس
ایزس اضیرفی مط گ و ضیرویت کسی

ایزس اضیرفی نسیبی یخ می دهد .کس

ایزس

اضییییرفی نسیییبی از طریگ بییرالبردن بهره وی نارو کییری (مهییریت)ب مییرشیییان آالت و
خودکری سیرز دی هرکریگره صیویت می پذیردب که این به تدییج هد نرخ استثمری و هد
نسییب

سییرمریه ثرب

به متیار یا برال برده و دی نهری

گرایش نرولی نرخ سییود یا دی کل

سیییرمیرییه دای موجی می گردد .گرایشیییی کیه پل سیییویار دی کترب نظریه ت رمل
سرمریهدای آن یا به مثربه یک قرنون ید می کندب امر دی مقرله موید بحث خوشبخترنه این
یک پذیرفته شیده اسی  .به عبریت دیگر اگر تولاد و برز تولاد گسترده و گرایش نرولی
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نرخ سیییود قرنونمنداندب محرسیییبرت برید همان ازدیرد نرخ اسیییتثمری یا نشیییرن می داد؛ و
هاچکس -مریکسییاس ی هرب سییرمریه دایان و حتر کریگران -از برال یفتنِ نرخ اسییتثمری دی
کریگره دی طو زمرن دی شیاوه تولاد سیرمریه دای ب شگف زده نمی شود .به یک دلال
بساری سرده :این افرایش قرنونمند اس
نداش

و اگر یخ نمی داد دیگر کریگره و کریگر وجود

که نرخ استثمریِ آن محرسبه و مقریسه شود!
ازدیرد بهره وی و دی نتاجه نرخ اسیتثمریب از ابتدا صینعتی شدن آغرز شده و شترب

آن دی آن زمرن بسییاری باش تر از حر حرضییر بوده اسیی  .به این نقل قو هر از ج د او
سرمریه (ترجمه ایرج اس ندی ب 0290ب بینر) دق


کناد:
بر

مرشان بخری که دی موید خاش بخری بهکری می یودب طی یک سرع

هرینه ا برابر  2پنس یر یک یهریم شیی انگب به اندازه  55نفر که دی
هر سرع


 09ش انگ دییرف

میکنندب کری انجرم میدهد (ی.)255 .

دی سیر  0299هنگرمی که اویت ( )Everetنخستان مرشان پشد یانی
خود یا که بر آب حرک

میکرد سییرخ ب یکصیید هرای نفر کریگر

کییه از کییری محروم شییییده بودنیید آن یا آتش زدنیید ...انهییدام جمعی
مرشییان آالتب که دی  09سییر او قرن نوزدهد دی منرطگ مرنوفرکتوی
انگسیییترن بهوی ه دی دنبر ب ری افتردن مرشیییان بخری یخ داد و نرم جنبش
لودیی هیر بخود گرفی ب به دول هر ضییید ژاکوبان ...بهرنه داد تر به
ایتجرعی ترین اقدامرت تضیااقی دسی

زنند .تجربه و زمرن الزم اس

تر

کریگر مارن خودپ مرشیان و اسیتفرده سرمریه دای از آن فرق بگذاید و
لذا حم ه خود یا از وسییریل مرد تولاد برگرداند و معطوف به ش ی ل
استفرده اجتمرعی از آن کند (ی.)252 .
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همان امر که دی انگ سترن یشد متوسط سرالنه کریخرنههر مصنوعرت
پنبها و غار آنب که از سر  0929تر 0992ب  20دیصد بودب دی سر هر
 0992تر  0995به  95دیصد برلغ گردیدب بهتنهریی نشرن میدهد که تر یه
دیجه بهرهکشیی فشرده نارو کری دی اثر ازدیرد ثروت کریخرنهدایان
دخایل بوده اسییی  ...دی دویان  0995تر  . . .0950مثالً دی کریخرنه هر
ابریشید برفی . . .تعداد دو ک هر  05.5دیصید و دستگره هر نسرجی 09.5
دیصیید افرایش یرفتهب دیحرلی که هد زمرن بر آن تعداد کریگران به ماران
 2دیصید کرهش یرفته اس  ...دی گذشته یک نفر بر یند کمکب دی سرِ
دو دسیتگره برفندگی کری می کردب ولی اکنون همرن یک نفر سه دستگره
یا بیدون کمک می گرداند و حتر به هاچ وجه غارعرد ناسییی

که دی

عان حر یک نفر به یهری دسیتگره بپردازد ...بنربراین واضح میشود که
ینج و خسیتگی کریگران کریخرنه هر به یه نسیب
اخار افرایش یرفته اس


عظامی طی سر هر

(ی.)299-95 .

از سیر  0950تر ( . . . 0959دی کریخرنههر پنبهبرفی)  0500970عدد به
تعداد دوک هر افردوده شییدب دی حرلی که از تعداد کریگران  92929نفر
کرسته شد (ی.)722 .

همرنطوی که مشییرهده میشییود دی همرن ابتدا صیینعتیشییدنب یر آغرز اسییتقرای نظرم
سیرمریه دای ب غار از جهشی که بهطوی طباعی بر مرشان بخری یخ دادب دی هر دویه 2-5
سیرله بر ازدیرد برزده دسیتگره هر از یک سیو و کد شدن تعداد کریگران از دیگرسوب ماران
اسیییتثمیری یندین برابر می گردد .پس بر گذشیییتن نردیک به  022سیییر ب دیهنگرمی که
متأسیفرنه بدی ی شیریسته برا سرمریه دای تحقگ نارفتهب  09برابر شدن نرخ استثمری دی اثر
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ازدیرد بهره وی بدیهی بوده و اغراق گویی و نشیرن سیاره اندیشیی ناس  .دی عوچ ینان
سییردهسییرز هرییب دفرع بد از مریکسییاسیید اس ی

که می تواند بدتر از حم ه به آن برشیید.

دفرعی بد که دی ادامه آن یا باشتر خواهاد ش رف .
دوم ،دی اینجر به این عبریت دی ابتدا صفحه  9مقرله میپردازید که دی مقدمه نار
به نوع دیگر آمده بود « :به بروی مر ضیروی اس

یرد بگارید نرخ استثمری یگونه محرسبه

می شیود تر بداناد کریگران دقاقرً یه ماران از کل ثروت اجتمرعی تولاد شیده دی هر سر
میآویند ».دی این عبریت نار نرخ استثمری دی کریگرهب «دقاقرً» برابر بهره مند ِ

یا به دس

کریگران «از کل ثروت اجتمرعی» انگرشییته شییدهب که خطریی اسی

بریگ .برا این که

شیدتپ این خطر سیرده انگریانه یا نشیرن دهادب به توضاحی باش تر نارزمندید .دی نمودای
یکب فرایند عمومی توزیع و برزتوزیع دی شیییاوه تولاد سیییرمریه دای ب که دیموید فرز
نخسی

سیوسیارلاسیدب سوسارلاسد دولتی و سوسارلاسد یانی نار صدق می کندب منع س

شده اس .
دی این فرایندب ابتدا ثمرات یشیید اقتصییرد بهصییویت مرد و سییود بان نارو کری و
صییرحبرن دایایی (بخش خصییوصیییب دولتی و تعرونی) توزیع میشییود .یگونگی تقسییاد
دیآمیدهیر که پاش از اخذ مرلارت و انتقرالت (یریانه و غاره) اسییی ب مشیییخ

نربرابر نرخرل

کننده

اسی  .فرصی ه بان حقوق و مرایر مرد و حقوقبگاران شییرمل مرهر و

نرمرهرب و مدیرانب و شیییاوه تقسیییاد سیییودب تعاانکننده نربرابر نرخرل

اسی ی  .دی

مرح ه بعدب پس از برزتوزیع یر اخذ مرلارت و انجرم گرفتن انتقرالت بهصیییویت یریانه
مسییتقادب ایایه خدمرت عمومیب مسییتمر و غاره (که آموزس و آسییریش نارو کریب
مددکری و غاره یا دی برداید)ب حرصل آن بهصویت فرص ه دی مصرف واقعی دی جرمعهب

شییی یل نیربرابر خرل

مییربد .این نربرابر هر بر اسیییتفرده از ضیییری

 )coefficientسینجاده شییده اسی  .ضیری
آمری اسی

جانی ( Gini

جانی یک واحد اندازهگار ِ پراکندگی

که برا سنجش ماران نربرابر دی توزیعِ دیآمد یر ثروت دی یک جرمعه
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آمری اسییتفرده میشییود .این شییرخ

بان صییفر و یک قرای دایدب و هر یقدی به صییفر

نردیکتر برشد به معنیِ برابر باشتر دی توزیع دیآمد اس .
محرسییبرت انجرم گرفته دی کشییویهر ایوپریی ( )Collins, 0202و (Esping-
 )Andersen, 0222نشییرن میدهد که تفروت نربرابر نرخرل

بر خرل

بسییاری زیرد

اس  .بهطوی که برزتوزیع اثر به ماران  02تر  99واحد دیصد بر کرهش ضری

جانی

میگذایدب که به منرله کرهش اسرسی دی نربرابر اس .
نمودار  -1رابطهی تولید و بازتولید گسترده با توزیع و بازتوزیع

مرخذ :برگرفته از )(Thewissen, 0200
بهطوی مثر دی سیییر  0200دی ایرلند نربرابر نرخرل

 95.9و نربرابر خرل

20.0

دیصد بوده اس که تفروتی به اندازه  99.7واحد یا نشرن میدهد .این فواصل یشدگار

دربارهی رابطهی نرخ استثمار با بهرهمندی از ثمرات تولید اجتماعی

دی آخرین پ وهش هر هد تأیاد شییده اسیی

) (Sweeney, 0205و ( Blanchet,

 .)0205بییه عبییریت دیگر ماران بهره منیید دقاگ کییریکنییرن مرد ب از ثروت اجتمییرع یرً
تولادشیده یاب نه بر نرخ استثمری دی کریگره (نربرابر نرخرل

) ب ه برید بر دی نظر گرفتن

شاوه برزتوزیع سنجاد که تفروت اسرسی دی ماران این بهره مند ایجرد می کند .این برز
توزیع از طریگ سارس

اجتمرعی ( )social policyبه انجرم می یسدب که معمو شدن

آن دی اثر مبریزات طبقه کریگر و دیگر مردبگاران بوده اس  .به این موضوع دی ادامه
باش تر خواهاد پرداخ ب امر دی اینجر الزم اس ی

به این ن ته اشییریه نمریاد :همرنطوی که

نمودای یک نشییرن میدهدب برزتوزیع برا تولاد و برزتولاد گسییترده دی هرنظرم اقتصییرد
نوین (سیرمریه دای و گونه هر بدیل آن) ضیروی اس ب امر اگر ماران برزتوزیع از حد
معانی تجروز کندب مرنند خویدن بذی توسط کشرویزب حتر مرنع برزتولاد سرده می شودب یه
یسید به یشید پریدای اقتصرد که نارزمند برزتولاد گسترده اس  .ازین یو برید از هرگونه
تف ر مرنو بهصویت دی تقربل قرای دادنِ عدال
جسییی  .هنر یادی یر هر این اسییی
یرییوب یک سارس
عدال

اجتمرعی بر یشد اقتصرد ب اکاداً دوی

که بتوانند دی نظرمی بدیل برا سیییرمریه دای ب دی

اجتمرعیِ سنجادهب بهطوی ع می و قربلِ تحقگ یابطه ا هد افرا بان

اجتمرعی بر یشد پریدای اقتصرد (یشد ناروهر مولده) تعریف کنند.

سیوم ،مریکس و انگ س وضعا

طبقه کریگر انگ اس یا دی قرن نوزدهد به دق

نشرن دادهاندب دی اینجر آویدن یند نمونه از آن کرفی اس :


هنگرمیکه شییخ

واید ی ی از این کریگرههر سییقفکوتره میشییود

که دی آنجر  22تر  72نفر کریگر دی آن واحد بر مرشیییان کری می کنندب
مواجه بر احسرس غارقربل تحم ی می شود . . .حرایت این کریگره هرب که
تر حدود زیرد مربوط به اسیییتفرده از اجرق هر گرز برا اطوکشیییی
اس ب وحشتنرک اس  ...حتر بر فرچ این که کریگره هر مربوی باش از
همرن سرعرتی که عرد خوانده می شود کری ن نندب یعنی فقط از  9صبح
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تر  5بعدازظهر مشیو برشندب برز هریوز منظمر  2تر  7نفر از حر مییوند
(پاشان ی.)727 .


خرنه هریی که کریگران معموالً دی آنهر زندگی می کنند دی کویه هر
بن بس

و حارط هر مسدود قرای دایند .این خرنه هر از لحرظ یوشنریی و

هوا و نظرف

نمونه واقعی نقصیرن و نرسالمتی هستند و برا هر کشوی

متمدن شییرم آویند .دی این خرنههر مردانب زنرن و کودکرن ش ی هر بر هد
دی ییک جیر باتوته می کنند .بدون انقطرع جر مردانی یا که یوزکریندب
شیی کریان می گارندب به نحو که بسییترهر فرصیی
نمیکنند .از حاث آب وضییع خرنه هر بد اسیی

خنک شییدن پادا

و از آن بدتر مسییتراح هر

اس  .خرنههر کثافب بیتهویه و متعفن هستند (پاشانب ی.)955 .


[ . . .دی این کریسترن] کری یوزانه شرن پریرن یرفته بود و دی مقربلب  2پنس
و یک ب اط نرن دییرف

می کردند .دی قسییم

دیگر حارط یک خرنه

یوبی محقر قرای داش ی  .وقتی دی این خرنه برز شیید آن یا ینرن مم و از
آدم دیدم که شرنه بهشرنه هد میفشردند تر ی دیگر یا گرم کنند .اینرن
طنرب کپشیتی دیس

می کردند و بر هد دی مبرحثه بودند که کدامیک بر

حداقل غذا میتواند باشتر از دیگران کری کند .زیرا طو کری برا آنهر
مسیأله غارت بود .تنهر دی این یک کریسترن  2222نفر امداد می شدند
که صییدهر نفر از مارن آنهر تر شییش یر هش ی
کریگران مرهر این کشییوی یا دییرف

مره پاش برالترین مردهر

می نمودند[ ...بعد از آن] نخسییتان

خرنه ا که مر دی آن واید شییدیدب خرنه یک کریگر ف رکری بود که

02
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از  02هفتیه پاش با ری بودب این مرد یا دیدید که بر تمرم خرنواده اس دی
پستویی نشسته بود (پاشان ی.)525 .
این وضعا

طبقه کریگر دی زمرنی اس که مریکس دی آن قرای داشتهب که دی آن

نرخ استثمری دی کریگره کمرباش نشرندهنده ماران بهرهمند از مرایر ِ تولاد اجتمرعی
بوده اسی  .برید دی نظر داش

که دی سر  0992دی انگسترنب نسب

اجتمرعی (یفرهب بامه با ری و برزنشیسیتگیب بهداشی

برزتوزیع دی زمانه

و یریانه مس ن) به تولاد نرخرل

داخ ی ( )GDPتنهر  2.95دیصد بوده اس  .از اواخر قرن نوزدهد اس
گرفتن مبریزات کریگر و بهدس
بعد بر همان حگ یأ بدس

که به دلال برال

آویدن حگ یأ همگرنی (ابتدا مردان و بعد زنرن)ب و

آویدن آن یه مریشر حقوق اجتمرعی ()social rights

مینرمدب بهتدییج دی جوامع سییرمریه دای پاشییرفته یاه برا برزتوزیع ثروت اجتمرعی برز
میشود .بهطوی مثر دی سر 0952ب سنگبنر مس ن اجتمرعی ()social housing
دی منیستر نهرده می شودب اولان بامه پرش ی دی آلمرن دی سر ( 0992سر دیگذش
مریکس)ب اولان بامه برزنشیسیتگی دی آلمرن دی سر 0995ب و اولان بامه با ری دی
سیر  0529دی فرانسه معمو می گردد .به عبریت دیگر بهتدییج خواسته مریکس (که
دی اولان نقلقو از و آویده بودید) تحقگ یرف

و دی طو زمرن و بر تجربه باشترب

کریگران حم ه خود یا از وسیریل مرد تولاد برگردانند و معطوف به شی ل استفرده
اجتمرعی از آن کردند .امر دی مقرله نرخ استثمری خبر از آن ناس .
برا این اسییتفرده اجتمرعیب دی فرایند بطئی بهتدییج بر سییهد برزتوزیع اجتمرعی
از  GDPدی انگسیترن افروده شید و تر سیر  0522به  0.07دیصد افرایش یرف  .بعد از
جنگ دوم جهرنی و بر تش ال دول

یفرهب دی مدتی نسبترً کوتره این سهد تر سر  0552به

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

به  05.57دیصد افرایش

داشیتهب و دی حرلی که انتظری مییفته بر معمو شیدن نولابرالاسید کرهش یربدب امر تر سییر
 0559به  00.9دیصیید افرون گش ی  .برا بهدس ی

دادن ام رن مقریسییهب سییهد برزتوزیع
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اجتمرعی از  GDPیا دی کشییوی سییویدب که برالترینِ آن دی کشییویهر ایوپریی بودهب
می آویید2.20 :0992 :ب 0.95 :0522ب 02.92 :0552ب 05.29 :0592ب و 22.20 :0559
( .)Lindert, 0227دی اینجیر الزم اسییی

که یشییید تولاد نرخرل

داخ ی سیییرانه

انگ سییترن و سییوید یا هد دی دویه پاشییان مروی نمریاد (به دلال نبود یقد بهجر سییر
0559ب سییر  0552گذاشییته شییده که البته کدتر از آن سییر اسی ) .ایقرمی که به ترتا
انگ سیترن و سوید خواهد آمدب براسرس قدیت هد ایز خرید ( )PPPبه دالیِ سر 0552
اسیییی  2722 :0992 :و 0792ب  9770 :0522و 7029ب  9579 :0552و 9599ب :0592
 00520و 07522ب  05722 :0552و  .)Bolt, 0207( 02525همییرن طوی کییه مشیییرهییده
می شیود دی دویه  0992تر  0552تولاد نرخرل

سرانه انگسترن  9.2برابر و سوید 5.7

برابر گشیته اسی  .هردو یقد نشیرن دهنده آن هسیتند که همراه بر سهد برالتر برزتوزیعب
یشید اقتصیرد هد وضعا

طبقه کریگر و کل جرمعه یا بهبود بخشاده اس  .دی واقع

هردو کشوی توانستهاند دی برقرای یابطها هدافرا بان یشد اقتصرد و عدال اجتمرعیب
توفاگ نسییبی داشییته برشییند .دی این مارن توفاگ سییوید یشیید گارتر بوده و توانسییته این
هد افرایی یا بر زبدگی باشتر سرمرن دهدب به گونه ا که هد تولاد نرخرل

سرانه و هد

سیهد برزتوزیع آن دی طو زمرن از انگ سترن پاشی می گاردب که این ابطر مح دِ اح رم
نولابرالاسییتی اس ی
حر اگر نسیب

که هرینه هر دولتی باشتر یا برعث یشیید اقتصییرد کمتر میدانند.

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

( )proxyبرا ازدیییرد نرخ بهره منیید از ثمرات تولایید اجتمییرعی بییدانادب دی دویه
مذکوی نرخ بهره مند از ثمرات تولاد اجتمرعی دی انگسیترن  05.0برابر و دی سوید 79.9
برابر شیده اسی  .دی این صیویت حتر اگر دی این کشیویهر هد نرخ متوسیط استثمری 09
برابر شیده برشدب (که نرمحتمل اس

یون دی مقرله نرخ استثمری تنهر به آیفون یجوع شده

که به دلال نوآوی و انتقر سییرمریه به خریجب برید برالترین نرخ هر اسییتثمری یا داشییته
برشییید)ب آنگره نه تنهر وضیییعا

کریگران و کل جرمعه دی این کشیییویهر به دلال یشییید
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اقتصییرد و برزتوزیع بهطوی مجرد بهبود یرفتهب ب ه نرخ اسییتثمری کل ( مجموعِ توزیع و
بیرزتوزیع) نار کیرهش یرفته یر ماران بهره مند از ثمراتپ تولاد اجتمرعی افرایش داشیییته
اسیی  .بخصییوی دی سییوید حتر اگر فرچ محر کناد که از قرن نوزدهد تر  0209نرخ
متوسیط استثمری این کشوی هد  09برابر شده برشدب از آنجر که نرخ استثمریِ کل تقریبر به
نصف کرهش داشتهب پس میتوان گف
اسییی  .غف ی

بهرهمند از ثمراتپ تولاد اجتمرعی دوبرابر شده

ازین تالسِ ثمربخش طبقیه کریگر و جرمعه مدنی حتر دی سییی طه

نولابرالاسیییدب بیهطوی مسییی د بیرعیث یویگردانی آنهیر از این گونه نسیییخه هر تجویر ِ
سردهانگریانه یپ میشود.
اقتصاد بازاری و جامعهی بازاری
به پارو از کری پوالنی برید بان اقتصییرد برزای ( )market economyو جرمعه
برزای ( )market societyتفروت گذاشییی  .دی بطن سیییرمریه دای ب تر زمرنی که
حارت داشته برشدب جنبشی دوگرنه ( )double movementوجود داید .دی یکسو
سرمریهدایان که میخواهند اقتصرد و جرمعه یا برزای کنند (دی حر حرضر دی یرییوب
نولابرالاسید)ب و دی سیو دیگر کریگران و اکثری

جرمعه مدنی هستند که می کوشند

به برزای شدن جرمعه تن ندهند و میخواهند برزای یا اجتمرعی کنند (بر برزگش

به دول

یفره) .به عبریت دیگر این برداش خودبرخته که یوح نولابرالاسد همه جوامع و طبقرت
یا تسیییخار و بییرزای کردهب و هر جییرمعییه ا نوعی از تج ی این یوح اسییی ب عالوه بر
اییده آلاسیییتی (هگ ی) بودنب دی واقع تیأیاید پیرییرن ترییخِ جهرن بر افسیییون یوح خباث
سییرمریه دای ب یر اعالم پریرن یرفتن مبریزات طبقرت و جوامع مدنی بر ضیید سییرمریه دای
.

اس

برا یوشن شدن نردیس
نرخرل

بودن این موضوعب دی نمودای دو ماران نربرابر خرل

و

دی کشییویهر آلمرنب سییوید و انگسییترن دی دویه زمرنیِ 0552-0209ب و دی

جمهوی یک بان  0599-0209منع س شیده اس  .بهعالوهب نقرط قرمر دی محویهر
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سییم

یاس ی

متع گ به کره جنوبیب و نقرط سییبر متع گ به متوسییط کشییویهر آمری ر

التان هستند .اهما

این نمودای دی ام رن مشرهده تأثار سارس هر اقتصرد نولابرالی

بر این کشویهر اس

که دی مرکرب نامهپارامون و پارامون نظرم جهرنی جر دایند.

ابتدا از انگسترن آغرز میکناد که دی آن از سر  0525مریگریت تریر به قدیت یساد
و آغرزگر سیارسی هر موسیوم به نولابرا دی جهرن گش

و کوشاد  .همرن طوی که دی

منحنیِ برالیی نمودای  0دیبریهانگسیترن مشیرهده میشودب دی سر  0552نربرابر نرخرل
 2.72اسیی ی ب تییر سییییر  0522یعنی آغییرز بحران دی شیییاوه
 )regulationفوید یر دول

انتظییرم ( mode of

یفره بهصویت یکود تویمیب ضری جانیِ نرخرل

که

نشیییرن دهنده تفروت دی مرد و حقوق و بهره مند از دایایی هر (مرنند سیییهرم)ب یر نرخ
اسییتثمری دی کریگره اس ی ب کرهش مییربد .دی واقع بر این بحرانب فرایندپ انبرشی
دیییری اخال می گردد .پس از آن شیییاوه

سییرمریه

انتظییرم نولابرا (پسییییرفوید )ب کییه برا

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

سرمریه بر

جهرنی شیییدن آن ابداع شیییدب بهگونه ا عمل می کند که دی یرییوب کریگره نربرابر
افرایش یربد .بر اپعمر این سیارسی

تر نامه دهه  0552بهطوی شتربرن نربرابر افرایشب و

پس از آن کمرباش ش ل خطی مییربد .دی واقع از این زمرن اس که نرکریآمد ِ شاوه
انتظیرم نولابرالی آغیرز می شیییود تر دی سیییر  0229به بحران جدید دی یژید انبرشییی
سییرمریه دای بانجرمد .امر افرایش سییریع نرخ اسییتثمری دی کریگره (نربرابر نرخرل
همرن شییترب به نربرابر خرل

) به

ب یر ماران بهره مند از ثمراتپ تولاد اجتمرعی یر اسییتثمری

کلب انتقر نمی یربد؛ ب ه ابتدا تر  0552کرهشی اندک می یربد و پس از آن یوند کرهش
بطئی پادا میکند .قربلتوجه اسی
دی انگسیترن  2.22اس

دی سر  0522ماران نربرابر (ضری

که از نربرابر خرل

جانی) نرخرل

دی بساری از کشویهر و من جم ه ایران دی

آن زمرن (حدود  )2.90کدتر اس ب و تر سر  0209به  2.90افرایش یرفته اس  .دی همان
دویه نربرابر (ضیری

جانی) خرل

از یقد بسیاری اندک  2.02به  2.22یساده اس  .به
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عبریت دیگر نولابرالاسیید هریند بر اسییتثمری کریگرهی  09واحد افرودهب امر این افرایش
برا اسیییتثمری کل  02واحد بوده اسی ی

که نرشیییی از مقروم

جرمعه

مدنی دی مقربل

برزای شدن اس .
نمودای  0نشیییرن می دهد که هریند دی دویه مذکوی تیاارات نربرابر نرخرل
آلمرن مشییربه انگسییترن بودهب امر تیاارات نربرابر خرل
بوده اسی  .دی سییوید فرایند تیاارات نربرابر نرخرل
بودهب امر دی موید نربرابر خرل
خرل

دی

آن بسییاری کدتر و تنهر  0واحد
کمرباش مشییربه انگسییترن و آلمرن

بهطوی یشد گار متفروت اس  .دی سر  0552نربرابر

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

جانی خرل

آن به  2.02کرهش می یربد که این می تواند از بریگترین دسیییتروید هر دی

زمانه تحقگ عدال

اجتمرعی همراه بر یشیید اقتصییرد دی جوامع مدین برشیید .تر سییر

 0209به یغد استفرده از سارس هر نولابرا و ازدیرد نربرابر ب نربرابر خرل

دی سوید

به حدود یقد  2.05یسییاده که هنوز کمتر از بهترین دسییترویدهر انگسییترن و آلمرن دی
گذشیته اس  .این امر توانمند جرمعه مدنی سوید و نار سارس هر اقتصرد موسوم
به برزای اجتمرعی ( )social marketیا نشییرن میدهدب موضییوعی که دی موید آلمرن
نار کمرباش صردق اس .
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نمودار  -2مقایسهی نابرابری خالص و ناخالص در کشورهای منتخب

مرخذ(Sweeney, 0205) :
جمهوی یک از لحرظ اقتصرد و اجتمرعی از زمره

کشویهر موفگ دی ایوپر

شیرقیب پاش و پس از فروپرشی ایدوگره سوسارلاسد دولتی بهشمری میآید .همرنطوی که
مشیرهده می شیود دی سر  0599یر دی آسترنه فروپرشیِ ایدوگره مذکویب ماران نربرابر
نرخرل

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

کریگره آنهر برابر اسییی ب امر ماران نربرابر خرل

آن اندکی از سیییوید پریان تر یر بهتر

اس ی  .بر این تفروت که سییوید دی دویان برلندگی اقتصییرد بهسییر می بردب امر جمهوی
یک مرنند دیگر کشیویهر ایدوگره مذکوی دیری بحرانی اقتصرد بود که به فروپرشی
انجرماد .یرا که دی این کشییویب تحقگِ این عدال

اجتمرعی دی یابطه ا هد افرا بر یشیید
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اقتصیرد (یشید ناروهر مولده) نتوانسی
سییینجه نربرابر نرخرل
مرات

صیویت گارد .دی سر  0209به یغد آن که

دی این کشیییوی افرایش یرفته و به حدود  2.79یسیییادهب امر به
یر

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

بهرهمند از مرایر تولاد اجتمرعی دی جمهوی یک بر یقد حدود  2.05بر سوید برابر
می کند .بدین ترتا

بهیغد تأثار سییارس ی هر نولابرا و ازدیرد نربرابر ب این کشییوی بر

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

یرفته اس .
دی موید نربرابر دی جوامع پارامونیب آمری موجود اجرزه تح ا ی جرمع یا نمیدهد.
می دهد که معدود بریسی هر

امر اطالعرت موجود دی همرن نمودای 0ب نمریی یا به دس

دی دسیییترس نار آن یا تأیاد می نمرید .دی موید کره جنوبی (که بریسیییی هر تریوان یا
مشییربه آن عنوان می کنند) دی سییر  0209نربرابر نرخرل
نربرابر خرل
نرشیییی از خصی ی

انگ سیترن و کدتر از نربرابر نرخرل
پ دول

آن به مقدای 2.27ب همسییرنِ

دی دیگر کشیویهر بوده اس  .این

توسیییعه بخش ( )developmental stateاسی ی

که بر

مقریات گذای برعث شیده سود حرصل از شرک هرب دی اسرس صرف سرمریه گذای و
تحقاگ و توسعه و دی نتاجه یشد پریدای اقتصرد (ناروهر مولده) گردد .به عبریت دیگر
بر این که کرهجنوبی از برزیگران موفگ دی دویه نولابرالاسد و جهرنیشدن اقتصرد اس ب
امر ماران برزای شیدن اقتصیرد آن به دلال زبدگی دی عم رد دول
از کشیویهر مرکر اسی  .نربرابر خرل
مشیربه آلمرنب امر باش تر از سوید و یک اس

توسعه بخشب کدتر

آن هد به مقدای  2.22یر کدتر از انگ سترنب
که دی مجموع عم رد مثب

کریگران و

جرمعه مدنی آن یا دی مقربل برزای شیدن جرمعه نشیرن میدهدب آن هد دی کشوی که
هنوز به ب وغ دموکراتاک نرسیاده اس  .دی مقربل کشویهر آمری ر التان وضعاتی یا
مشربه اکثری دیگر کشویهر جهرن سوم (از آن جم ه ایران) نشرن میدهند .بهطوی ک ی
به دلال نرکریآمد دول

و یان جویی یایج دی این کشییویهرب ماران نربرابر نرخرل

ب

یر نرخ اسیتثمری دی کریگره یر ماران برزای شدن اقتصرد آنهر برال اس  .همینان بر توجه به
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متوسیط ضیری

جانیِ نربرابر خرل

به نربرابر نرخرل

دی این کشویهر به مقدایِ ( 2.72که بساری نردیک

آنهر به مقدای  2.72اس ی )ب مقروم

کریگران و جرمعه مدنی آنهر

دی برابر برزای شدن جرمعه بر گرفتن سهمی باشتر دی برزتوزیعب یر ماران بهره مند جرمعه
از تولاد اجتمرعی دی کشویهر آمری ر التان بساری پریان اس  .دی موید ایران ترکنون
بریسیی ماران نربرابر نرخرل

(نرخ اسیتثمری دی کریگره) مشیرهده نشده و شرید صویت

نگرفته اسی ب ولی برال گرفتن یان جویی و فسرد نظرم مند از یک سوب و پریان بودن سهد
تش ی ال سییرمریه و تحقاگ توسییعه از سییو دیگر بدون شییک نرخ اسییتثمری کریگرهی یا
بهشییدت برال برده و حداقل میتوان آن یا مشییربه آمری ر التان دانس ی  .همینان یوندپ
فراینده یقد ضیری

جانیِ نربرابر خرل

دی ایران و یسیادن آن به یقد  2.70دی سر

0252ب نشیییرنیه ا دیگر از تضیییعاف مقیرومی

کریگران و جرمعه مدنی آنهر دی برابر

برزای شییدن جرمعهب بهصییویت یانتی شییدن آن اس ی  .دیبریه ایران خواهاد کوشییاد بر
جمع آوی اطالعرت الزمب این یوندهر یا بهطوی جداگرنه دی نوشته ا دیگر تح ال کناد.
این کیری بیه این دلایل الزم اسییی

که طبقه کریگر ایران یا از اکتفر به پی گار منرفع

اقتصیییرد محدود دی یرییوب کریگره (مرنند مرد حداقل) برکشیییدب تر یفره خود یا دی
سییارس ی هر اجتمرعی و ایجرد دول

توسییعه بخش نار جسییتجو کند .یرا که این تالس

برا بهرهمند از ثمرات تولاد اجتمرعیب بهخصوی دی غرل

بودن نولابرالاسد و یقرب

نریری دی عرصیه جهرنیب بساری ملثرتر از اکتفر به مبریزه دی یرییوب کریگره اس  .به
عالوه به دنبر تشی ال ب وکی ترییخی بر دیگر مردبگاران و طبقرت برشد که بتواند ینان
سارس

اجتمرعی و دول

توسعهبخشی یا محقگ سرزد.

دوری از راه طوالنیِ بدیل سوسیالیستی
دی بریسیییی خود دیدید که یگونه نویسییینده یر نویسیییندگرن مقرله

نرخ اسیییتثمریب بر

محرسبه این نرخ دی تولاد آیفونب از پ وهش سرده خود ینرن به وجد آمده بودند که
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بهره مند کریگران و مردبگاران یا از ثمرات تولاد اجتمرعی به نرخ اسییتثمری دی کریگره
تق ال دادند .این یوی رد اکونوماسیییتیب دی واقع تق ال موجودی

اجتمرعی و سیییارسیییی

طبقه کریگر و دیگر مردبگاران به منرفع صیرفرً اقتصیرد ِ آنهر دی یک کریگره اس ب و
همراه آن دوی انداختن تمرم مبریزات  022سیییرله طبقه کریگر و مردبگارانب و دیگر
طبقرت و خ گهر تح

بهرهکشییی و سییتدب که برا حگ یأ همگرنی سییارسیییب کری و

مس ن منرس ب یفع تبعاض جنسیب م اتی و قومیب یهریی از س طه

سرمریه انحصری

و ...به انجرم یسییرنده اند تر از طریگ آن از مرایر ِ تولاد اجتمرعی خویش بهره مند شییوند.
حیر بیه این عبیریات دی ابتیدا مقیرلیه دقی
دستمرد متنرس

معاش

نمیریاد :مطرلبه دسیییتمردهر برالتر  -یر

 -الزم و ضروی اس  .امر این مطرلبه قردی ناس

کریگران یا

از سییی طه عرمل انسیییرنی برا اجبری آن هر به گرفتن دسیییتمرد (کری مرد ) آزاد کند.
مطرلبه دییرف

دسیییتمرد معاشیییتی فقط مبریزه بان طبقرت یا شیییدیدتر خواهد کرد و

نتاجه این مبریزه نه دسییتمردهر برالترب ب ه برید لیو نظرم مرد برشیید .همرنگونه که
مریکس دی کترب «سیودب قام ب ایزس» نوش « :کریگران برید ک ادواژه انقالبی "لیو
کری مرد " یا یو بارقهریشرن حک کنند».

دی تیداوم همیرن یوی رد اکونوماسیییتیب ابتیدا مبیریزه طبقه کریگر به مطرلبه
دییرف

دسیییتمرد معاشیییتی محدود می گرددب و بعد نرگهرن «لیو کری مرد » یر جهش به

کموناسییید دیدسیییتوی کری قرای می گارد .این یک که به نظر دفرعی تمرمعاری از طبقه
کیریگر می آیییدب دی عمیل بییه منرلییه انحراف مبییریزات طبقییه کیریگر بییه دنبییر امر
تحقگ نارفته دی پراکسییاس بشییرب پس از مریکس اسیی  .این یوی رد به مبریزات طبقه
کریگر و دیگر مردبگارانب که سیربقه ا طوالنی دی یپ سینتی دایدب نرشیی از نوسترل
«زید» دانسییتن همه فعرلا هر یهریی بخش دیگر بشییرب دی مقربل اقدام برا مرل ا پ

ِ

دولتی (نه اجتمرعیِ) ابرای تولاد و سپردن یهرییِ بشر به بویوکراسی دی سوسارلاسد دولتی
اسییی  .این یوی ردپ بیهنظر انقالبیب دی واقع نیردییده گرفتن کیل فعیرلا هر اجتمرعیب
اقتصیرد و سارسیِ طبقه کریگر و کل جوامع تح

ستد برا مدیری

اجتمرعیِ تولاد
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و توزیع و برزتوزیع ثروتپ اجتمرعی اسی  .دی این سیرده سرز ب ابتدا کل این فعرلا هر به
مطرلبه دستمردهر برالتر  -یر دستمرد متنرس

معاش ب دی کریگره تق ال مییربد؛ آن

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

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

می گارد .دی این جهشب نه منرفع وخواسیته هر دیگر طبقرت و اقشری اجتمرعیب و خ گ هر
ومی

هیر مطرح اسییی

و نه طباعترً تشییی ال ب وک اجتمرعی برا پامودن یاه طوالنی

سییوسییارلاسیید .نمونه بریز این یوی رد دی ایرانب اکتفر به یرنهزنی برسییر مرد حداقل دی
آخر سیر از یکسیوب و خواسته دولتی کردن کریگرههر دی پی اعتراضرت کریگر ِ پر
ینج و هرینیه برا فعیرالن کیریگر ب از سیییو دیگر اسییی  .گوییر همه کریگره هر
کویک و بریگ یا می توان دولتی کردب و گویر دولتیکردن به معنر الیر کری مرد
اسی  .هدفی که پس از هفترد سیر حتر سیوسارلاسد دولتی هد به آن نرساد (دی این بریه
یجوع کناد به مقرله ایزشیمند سیعاد یهنمر بر نرم صینریع ایران و سیارس
دیسیری

صنعتی یپب

نقد اقتصیرد سارسی) .نویسنده سطوی که بهعنوان مدافع مریکساسد خواهرن

اسیی ی کییه هد اکنون کییریگران بییرییید ک اییدواژه انقالبی «لیو کییری مرد » یا یو
بارقهریشیرن حک کنندب بر این سیردهسیرز و دفرع بد از مریکساسدب این تر اثبرتشده
میریکس دی نقید برنرمه گوتر یا هد نردیده می گارد که ام رن لیو کری مرد نه حتر دی

فرز نخس سوسارلساسدب ب ه تنهر دی جرمعه کموناستی مم ن اس که دی آن اصل به
هرکس به اندازه نارزس تحقگ می یربد .یرا که دی فرز نخس

سوسارلساسد هد (که آن

هد بسیییاری دوی از مرح ه توسیییعه جوامعی یون ایران اسیی ) به هرکس به اندازه

تالس و استعدادس مرد پرداخ میشودب که به قو مریکس از زمره عدال بویژوایی
اس  .پس حک این شعری بر بارق طبقه کریگر دی شرایط کنونیب تخا ی نوسترل یک و
نشیییرنه بامری کودکرنه یپ یو اسی ی  .لنان دی کترب بامری کودکی یپ یو
دیبریه ینان یوی ردهریی از قو انگ س دی جواب بالن اسی هر میگوید :بالن اس
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هر از آن جه

کموناس ی

هسییتند که خار میکنند یون خودشییرن میخواهند از یو

ایسیتگرههر بان یاه جستن نمریند دیگر همه یار یوبراه اس
«آغرز شود»  . . .و ح وم

بهدس

و اگر دی همان یوزهر کری

آنهر بافتدب آن گره پس فردا «کموناسد برقرای خواهد

شید» ...یه سیردهلوحی کودکرنها اسی

که انسیرن نرش ابریی شخصی خود یا استدال

تئوییک ج وه گر سرزد!
ینان یوی ردهر اکونوماسیتی و نوسترل ی ی تنهر به دوی کردن ناروهر یادی ر
از پیگار ِ برنرمه سیرختن ب وکهر ترییخی یهرییبخشِ ضدپ سرمریهدای انحصری
و کمپرادویب و دی نتاجه تنهر به تداوم سییی طه سیییرمریه دای انحصیییری و کمپرادویب
اسییتثمریِ شییدیدتر کریگران و دیگر مردبگاران دی محاط کریب بهرهکشیییِ باش یتر از دیگر
طبقرت و خ گ هر تح

سیییتدب انروا باشترِ ناروهر یادی ر ب و برکشیییادن یاسی ی

افراطی خواهید انجیرماید .دی جیر جیر ِ مقرله نرخ اسیییتثمری برآیندهر این یوی رد
اکونوماسیتی و نوسیترل یک سر می زندب امر هدف من تنهر نشرن دادن بنارن انحرافپ ینان
تف راتی از یاه طوالنیِ دستاربی به بدی ی سوسارلاستی برا یهریی بشر بود .ازینیو بجر
نقد باشیتر آنب کوشش خود یا دی حد بضرع
بهکری خواهد گرف .

دی نوشته هریی دیگرب برا ترساد این یاه

22

23

کمال اطهاری

منابع
:فریسی
 برآمدن یپ یادی ر ب:) فروییرس سرمریهدای جهرنی0252( امان سمار
.نقد اقتصرد سارسی
نقد اقتصرد

صنعتی یپب سری

-0

ترجمه کمر اطهری ب سری

) صنریع ایران و سارس0252( یهنمر سعاد

-0
.سارسی

.) سرمریه ج د او ب ترجمه ایرج اس ندی ب بینر0290( مریکس کری

-2

 موید آیفونب:)ب نرخ استثمری0259( ملسسه تحقاقرت اجتمرعی تری ونتاننتر

-7

.نقد اقتصرد سارسی

ترجمه خسرو صردقی بروجنیب سری
:انگ اسی

0-

Blanchet et al. (0205), How Unequal Is Europe?

Evidence from Distributional National Accounts,0592-0202,
World Inequality Lab.
0Bolt jutta, Marcel Timmer and Jan Luiten van Zanden.
(0207), GDP per capita since 0902, in Jan Luiten van Zanden, et
al. (eds.), How Was Life? : Global Well-being since 0902, OECD
Publishing.
2Collins Micheál L. (0202), Income Distribution, PreDistribution & Re-Distribution, NERI.
7Esping-Andersen Gosta and Myles John (0222), The
Welfare State and Redistribution, ResearchGate, 0207.

24

دربارهی رابطهی نرخ استثمار با بهرهمندی از ثمرات تولید اجتماعی

9-

Lindert Peter H. (0227) Growing public, Cambridge

University Perss.
5Sweeney Robert and Wilson Robin (eds.) (0205),
Cherishing All Equally 0205: Inequality in Europe and Ireland,
Foundation of European Progressive Studies.
2Thewissen Stefan H. (0200), Is it the income distribution
or redistribution that affects growth? Department of
Economics Research Memorandum.

